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2. UPORABA:  
 
Sredstvo AXORIS SPREJ je gotovi pripravek in se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid  na 

okrasnih rastlinah v zaščitenih prostorih (rastlinjakih). 
 

Področje uporabe: Škodljivec: Način uporabe in odmerki: 
 

okrasne rastline 
(lončnice) v zaščitenih 
prostorih  

pršice (Tetranychidae) in 
rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes 

vaporariorum) 
Škropljenje do dobre omočenosti rastlin. 

listne uši (Aphididae) 
Škropljenje do dobre omočenosti rastlin. 
Zalivanje: 25 mL/L substrata. 

resarji (Thripidae) 
Škropljenje do dobre omočenosti rastlin. 
Zalivanje: 50 mL/L substrata. 

 

Prvič se  tretira po pojavu škodljivcev. Sredstvo se lahko uporablja celo leto. Odmerek se prilagodi 
višini rastlin: 
- pri višini nad 50 cm:         40-60 mL/m2  
- pri višini nad 50-125 cm:  60-80 mL/m2  
- pri višini več kot 125 cm:  80-100 mL/m2 

 

Pred zalivanjem s sredstvom naj bo zemlja v lončkih rahlo vlažna. Odmerek se prilagodi količini 
substrata. Približni volumen substrata je odvisen od premera lončka. 

 
Premer lonca Približni volumen lonca 

do 14 cm 
do 17 cm 
do 19 cm 
do 21 cm 
do 23 cm 
do 27 cm 
do 28 cm 

1 L 
2 L 
3 L 
4 L 
5 L 
8 L 

10 L 
 

OPOZORILA: Sredstvo je prepovedano uporabljati na prostem (npr. na vrtovih, balkonih, ipd.). 
Uporaba sredstva za neprofesionalno uporabo ni dovoljena. (Obe opozorili se navedeta na etiketi v 
krepkem tisku.). 
Sredstvo se lahko uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni, v presledku najmanj 10-14 dni za zatiranje 
resarjev, pršic in rastlinjakovega ščitkarja, ter v presledku 21 dni za zatiranje listnih uši.  
 
FITOTOKSIČNOST: Zaradi možnega pojava fitotoksičnosti se sredstva ne sme uporabljati na 
difenbahijah, spatifilih, listnatih begonijah, praprotih, nageljnih, kalanhojah in japonski azaleji. Za 
ostale vrste okrasnih rastlin sredstvo praviloma ni fitotoksično. 
 
KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za okrasne rastline ni potrebna.«. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo AXORIS SPREJ se razvršča in označi kot: 
 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 



S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
Sredstvo je nevarno za čebele. 

 
Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije 
za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Sredstvo je nevarno za čebele. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, 
vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino, ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Potrebno je poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo pripravka. 
Pri stiku s kožo: Odstrani se onesnažena oblačila in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. Če 
draženje ne mine,  se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito izpere z vodo, bruhanja se ne izziva. Takoj se pokliče zdravnika. 
V primeru vdihavanja: Ravnati se je potrebno v skladu s splošnimi ukrepi. 
Napotki za zdravnika: Zdravljenje je simptomatično. 
 


